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Kathleen Schillewaert is de drijvende kracht achter 
thuisverpleging Verbomed.

Verbomed neemt alle verpleegkundige zorgen op 
zich, zowel bij u thuis als in Vitalim. Het medisch 
centrum Vitalim beschikt over een moderne 
infrastructuur, een infrarood cabine en een 
inloopdouche.

De financiële regeling van de zorgen gebeurt via 
het ziekenfonds. Wij werken voor alle ziekenfondsen. 

Kathleen Schillewaert
kathleen.schillewaert@verbomed.be
050 28 91 90 - 0474 77 19 05

THUISVERPLEGING
Kathleen Schillewaert
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Medische zorgen 
(op doktersvoorschrift)

• Inspuitingen 
• Opvolging diabetespatiënten, insulinetherapie 
• Wondverzorging (referentieverpleegkundige)
• Vagina-irrigatie 
• Hechtingen verwijderen
• Aspiratie van secreties 
• Aanbrengen van steunkousen of steunverband
• Lavement, blaasspoeling, sonderen van de blaas,...
• Vervanging supra-pubische sonde 
• Aan- en afsluiten van sondevoedingen en TPN 

voeding
• Plaatsen van maagsonde, vervangen van 

gastronomiesonde (PEG-sonde) 
• Zuurstoftherapie
• Oog- en oorindruppeling
• Colonirrigatie 
• Stomazorg 
• Afkoppelen van chemotherapie 
• Pijnbestrijding via epidurale catheter
• Thuisdialyse 
• Verzorgen, aanprikken en spoelen van Port-a-Cath
• Klaarzetten medicatie en toezicht op inname
• Oncologische zorg
• PICC-katheter

Palliatieve thuiszorg 

Persoonlijke verzorging 
(zonder doktersvoorschrift)

• Hygiënische zorg, 1 of meerdere verzorgingen  
per dag 

• Aan– en uitkleden
• Opvolgen van parameters: bloeddruk, hartslag, 

zuurstofwaarden, … 
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  Thuiszorgwinkel

De thuiszorgwinkel is de plek bij 
uitstek voor de aankoop en de huur 
van medisch verzorgingsmateriaal en 
hulpmiddelen.

Het aanbod is aangepast aan verschillende noden:
• Verzorgingsproducten
• Medisch verzorgingsmateriaal: verbanden, kleefbanden, 

steunkousen, …
• Incontinentiemateriaal
• Mobiliteitshulpmiddelen: krukken, rolwagen, looprekje, 

wandelstok, orthopedische schoenen, …
• Aangepast meubilair en accessoires: bed, 

(alternerende) matras, toiletverhoger, toiletstoel, drink-
bekers, bedpan, hulpmiddelen voor de badkamer, … 

• Medische hulpmiddelen: bloeddrukmeter, weegschaal, 
hartslagmeter, fitnessmateriaal, Doro telefoons, …

• Personenalarm 
• Sleutelkluisjes
• Verhuur van materiaal: bed, matras, bedtafel, rolstoel, 

rollator, gaankader, hometrainer, krukken en tillift

Openingsuren winkel
Maandag tot vrijdag:  
9.00u – 12.00u en 13.00u – 17.30u
Zaterdag en zondag: gesloten 
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Uw huis is een plaats waar u zich thuis 
moet voelen. Door ouder te worden vragen 
sommige zaken misschien meer energie of 
heeft u extra hulp nodig. Vitalim Care neemt 
graag uw zorgen over en levert bijzondere 
inspanningen zodat u 100% van uw leven 
kan genieten.

VITALIM
CARELanger  

   thuis blijven

Ons aanbod gaat verder dan enkel de medische 
kant. Ook voor uw woning en tuin kan gezorgd 
worden. Onze vakmannen voeren dringende 
werken en/of onderhoudswerken en/of 
aanpassingswerken uit om uw woning zo 
comfortabel mogelijk te maken. 

Een vraag of een dringend probleem? 
Eén telefoontje en wij lossen het voor u op. 

Alle diensten die Vitalim Care aanbiedt  
worden verdeeld over drie pakketten:

Gezondheid
Thuisverpleging, thuiszorgwinkel, podologie, medische pedicure, manicure, 
gelaatsverzorging, hoorstudio, voedings- en dieetadvies, kinesitherapie, 
logopedie, ergotherapie, osteopathie, psychologie, seksuologie, huisdokter, 
alarmcentrale, bereiding eten, voorziening maaltijden,  boodschappen, kapper 
aan huis, ziekenvervoer, ... Wij regelen het allemaal voor u.

Woning en tuin
Poetsen, wassen en strijken, woningaanpassing, elektriciteit, sanitair, verwarming, 
schrijnwerk, ruwbouw, dakwerk, vloeren, schilder, gras afrijden, snoeien (struiken 
en bomen), algemeen tuinonderhoud, ... Wij regelen het allemaal voor u.

Dienstverlening
Ziekteverzekering, brandverzekering, verzekering stormschade, financieel beheer, 
internet en telefonie, levering elektriciteit, gas, water en brandstof, belastingen, 
pensioen, tegemoetkoming, taxidienst, computerondersteuning, inschrijving 
vrijetijdsbesteding, kleine naaiwerkjes, ... Wij regelen het allemaal voor u.

De diensten en uitgevoerde werken worden 
gefactureerd naar de klant.

Wenst u meer te weten, of liever een bezoek bij u 
thuis? Wij komen graag langs om u meer info te 
verstrekken. Bel ons: 050 28 91 90 of info@vitalim.be
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Iedere zorgverlener bij Vitalim is 
specialist in zijn domein en is in zeer 
hoge mate betrokken met de patiënt. 
Voor rolstoelgebruikers zijn er speciale 
voorzieningen wat bereikbaarheid betreft.

Bij Vitalim bent u in goede handen.

Thuiszorgwinkel

Thuisverpleging

Klinische psychologie

Logopedie

Podologie

Medische pedicure

Voedings- en dieetadvies 

Ergotherapie

Kinesitherapie

Osteopathie

Seksuologie

Vroedvrouw



Pierlapont 50-52
8210 Zedelgem
info@vitalim.be

www.vitalim.be
www.vitalimshop.be

Van bij u 
thuis besteld, 

bij u thuis 
geleverd!

Bezoek ook 
de Vitalim webshop!

www.vitalimshop.be

050 28 91 90


